
Krajevna skupnost Javorje 

Javorje 25 

4223 Poljane nad Škofjo Loko 

 

 

ZAPISNIK 
 

7. redne seje sveta KS Javorje,  ki je bila dne 4. 12. 2019, ob 19. uri, v prostorih KS Javorje. 

 

PRISOTNI: Ciril Alič, Marjan Možina, Marjeta Kokelj, Tomaž Šink, Emil Alič, Frenk Dolenc, 

Peter Peternel 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje 

2. Pregled izvedenih del v tekočem letu 

3. Pregled finančnega stanja v KS Javorje 

4. Pripombe na predlog proračuna za leto 2020 

5. Prednovoletno praznovanje in večerja 

6. Pobude predlogi in razno. (Poklar, ekološki otok Četena Ravan, Tušek asfaltiranje ...) 

 

Predsednik prisotne lepo pozdravi in predlaga dnevni red. Člani sveta so se strinjali z dnevnim 

redom. 

 

K1 

Člani sveta so zapisnik 6. redne seje pregledali po posameznih točkah. Na zapisnik ni bilo 

pripomb. 
 

SKLEP 1/7: Zapisnik je bil v predlagani obliki soglasno sprejet. 

 

K2 

Predsednik predstavi izvedena dela v tekočem letu. Po pregledu leta opomni še na neplačnike 

najemnikov grobov na pokopališču in predlaga, da se še enkrat le-te opomni na plačilo brez 

odvetnika. Zbor krajanov je bil izveden. Obeležitev 150- letnice ustanovitve občine Javorje je 

lepo uspela. Garaža v centru Javor je dokončana in ima lepo celostno podobo. Izvedena je bila 

skupaj v organizaciji s PGD Javorje, skladno s pogodbo. Avtobusna čakalnica v Dolenčicah je 

postavljena. Glede asfaltiranja cest je bilo precej narejenega na relaciji Javorje – Mlaka - Jarčje 

Brdo. Izvedena dela so natančno specificirana v gradivu. Še precej del ja na cestah ostalo za 

prihodnja leta. Na Občino je bil tudi podan predlog za obravnavanje spremembe ključa 

financiranja vzdrževanja cest. Večina prepustov je očiščenih, le dva ali trije so še neočiščeni.  

 

K3 

Predsednik predstavi pregled finančnega stanja v KS Javorje. Pri tem se je osredotočil priloženo 

gradivo, ki prikazuje plan in dejansko porabo sredstev za ceste. 

 

SKLEP 2/7: Izvedla se bodo tista dela, ki so najnujnejša in kolikor bo razpoložljivih finančnih 

sredstev. 

 

K4 

Predsednik pove, da smo podali pripombe na predlog proračuna za leto 2020. Proračun se bo 

potrjeval na naslednji seji občinskega sveta.  

 

 

 



K5 

Predsednik spomni na prednovoletno praznovanje in večerjo. Marjeta Kokelj je ponudila 

novoletno smreko iz Mlake. Za postavitev in okrasitev se je določil datum 21. 12. 2019, ob 8. uri.  

 

Praznična večerja pa je predlog, da gremo h »Ožbet« ali pa h »Podmlačan«, odvisno od terminov 

in možnosti. Datumi za večerjo so 18., 24. ali 25. januar 2020, ob 19. uri. Povabi se tudi župana in 

direktorico občine ter skrbnika pokopališča Simona Dolinarja.  

 

SKLEP 3/7: Sprejet je bil dogovor za postavitev smreke in datum za večerjo. 

 

K6 

Predsednik je prebral prošnjo / pobudo Petra Možine iz Dolenčic za izbris dela poti mimo hiše in 

izvedbo nove obvozne ceste, v dolžini cca 100 m. Cesta je kategorizirana. Člani sveta so se s 

predlogom strinjali, o prispevku sredstev pa še ne moremo govoriti. Tudi cesto do Zakobiljka bo 

potrebno enkrat sanirati, zato se bo financiranje dogovorilo naknadno, ko bodo vse možnosti 

poznane.  

 

SKLEP 4/7: Člani sveta so se s predlogom Petra Možine strinjali, o prispevku sredstev pa še niso 

govorili. 

 

Predsednik ponovno prebere vlogo Draga Špika za asfaltiranje dela ceste do »Soka« v Žetini. Ker 

cesta lastniško ni urejena, je KS Javorje ne more sofinancirati.  

 

Tomaž Šink vpraša glede sofinanciranja zasebnih vodovodov, ker bo v Dolenji Žetini potrebno 

narediti nov rezervoar. Predsednik predlaga, da pridobijo predračun del, žal pa KS Javorje te 

postavke nima več v proračunu. 

 

Nekaj razprave je bilo o postavitvi ekološkega otoka v Četeni Ravni in iskanja lokacije zanj. Na 

seji ni bilo sklepa o tem. 

 

Predsednik pove, da so na sestanku na občini glede postavitve spomenika lesene skulpture sprejeli 

sklep, da KS Javorje dobi lokacijo za postavitev.  

 

SKLEP 5/7: Sprejet je bil sklep, da se predlogi o lokaciji skulpture podajo na naslednji seji.  

 

Predsednik prebere prošnjo Jožeta Tuška za asfaltiranje ceste. Vloga je pomanjkljiva, saj ni znano 

za katero parcelo številko in pot gre, ter ni znano lastništvo ter status poti.  

 

SKLEP 6/7: Sprejet je bil sklep, da se Jožetu Tušku odgovori , da iz dopisa ni jasno za katero pot 

gre in za katero parcelo je dana prošnja. 

 

Frenk Tavčar pove, da stanja na cesti pod »Košancem« v Četeni Ravni, še ni prišel nihče ogledat. 

Predlaga, da bi povečali zanimanje otrok za smučanje, na primer smučišče Stari vrh bi lahko 

prispevalo karte za otroke iz naše občine, podobno imajo urejeno že nekatera druga smučišča.  

Marjeta Kokelj opozori na cesto pri »Krevluc«. Tomaž Šink opozori na slabo stanje makadamskih 

odsekov ceste proti Žetini in prosi za nasip udarnih jam. Hkrati ostro opozori na neurejene 

banikne na cesti Poljane – Krajci, kjer je cesta v zelo slabem stanju.  

 

Seja sveta je bila zaključena ob 20:40. 

 

 

Zapisala:                                                                                                Predsednik sveta KS Javorje: 
Monika Čadež                                                                                        Ciril Alič            


